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Inteligentní klika, v kombinaci 
se samozamykacím panikovým 
zámkem, představuje ideální ře-
šení pro bytové domy, které často 
trápí problém ztrát klíčů, vykrá-
dání bytů, přespávání bezdomov-
ců a ničení společných prostor 
vandaly. Využití nalezne rovněž 
v administrativních a jiných bu-
dovách s větším pohybem lidí, 
kde je nutné zajistit časově ome-
zený vstup oprávněným osobám 
a zároveň umožnit bezproblémo-
vou evakuaci. Skvělá je i pro ro-
dinné domy, které požadují bez-
pečný a pohodlný přístup.

Montáž Inteligentní kliky je 
možná na jakékoliv vstupní dve-
ře a díky nezávislému napájení 
bateriemi nevyžaduje žádné zá-
sahy do dveří ani přívod elektři-
ny. Klika s integrovanou čtečkou 
čipů RFID je vyrobena z kvalitní 
nerezové oceli. Má robustní kon-
strukci, která zaručuje dlouhou ži-
votnost a odolnost proti poškození 
nešetrným zacházením, vandalis-
mem i nepřízní počasí. Má certi-
fikaci pro instalaci na únikových 
cestách (dle EN 179 a EN 1125), 
certifikát dle DIN EN 1906 kate-
gorie 3 (určeno pro veřejné budo-
vy) a životnost třídy 7 (testováno 
na více než 200 000 cyklů) a proti-
požární odolnost 120 minut.

K otevírání dveří osazených 
 Inteligentní klikou slouží čipy, 
které mohou mít podobu přívěsku 
na klíče, karty, nálepky nebo i ná-

ramku (s možností výběru designu 
a barev). Přiložením platného čipu 
ke čtečce v kování se aktivuje vněj-
ší klika a dveře lze otevřít. Možné 
je také kombinovat čipy a klasic-
ké mechanické klíče (mechanický 
klíč s elektronickou hlavou). Ře-
šení kontroly přístupu  Inteligentní 
klikou umožňuje zvolit kdy a kte-
ré dveře může konkrétní čip ode-
mykat, a nahrazuje a rozšiřuje tak 
systémy generálního klíče. Kliku 
je možno aktivovat i rádiovým im-

Inteligentní klika je vysoce 
odolné elektromechanické 
dveřní kování, které pro 
odemykání může využívat 
čipy 100% chráněné proti 
neoprávněnému kopírování. 
Montáž Inteligentní kliky 
nevyžaduje žádné zásahy do 
dveří ani rozvody kabeláží – 
jednoduše nahradí stávající 
mechanické kování s použitím 
stávajících otvorů do dveří.
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pulsem. Tento systém se využívá 
zvláště u bytových domů pro ote-
vření dveří pomocí domácích tele-
fonů nebo u kanceláří pro otevírání 
z recepce. Dosah rádiového signá-
lu je až 25 m.

V případě ztráty nebo krádeže 
čipu lze jeho platnost snadno zru-
šit a naprogramovat nový. Pro-
gramování čipů lze provádět 
velice jednoduše pomocí progra-
movací karty. U rozsáhlejších 
systémů se pro správu přístupo-

vých práv používá uživatelsky 
přívětivý software. Ten nabízí 
i pokročilé funkce jako nastavo-
vání časových oken či sledování 
historie vstupů (lze využít i jako 
jednoduchý docházkový systém). 
Systém může pracovat v různých 
režimech (off-line, on-line, vir-
tuální síť) nebo jejich kombina-
ci. V rámci jednoho systému lze 
použít Inteligentní kliku společ-
ně s mechatronickými vložkami 
a stěnovými čtečkami.


